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3/12/2003

I-RELATÓRIO

A Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo solicitou a este

Ministério nos termos do Decreto n° 3.860/2001 e da Resolução CNE/CES n 10/2002, o
credenciamento do Instituto Vitória de Ensino e Cultura, a ser estabelecido na cidade de

Vitória, no Estado do Espírito Santo, e a autorização para o funcionamento dos cursos de
Administração, Comunicação Social, Direito, Turismo e Ciências Contábeis.
Conforme consta do processo referente à autorização do curso de Direito, a
Instituição pretendia sua implantação com o total de 100 vagas anuais, no turno noturno.
Para averiguar as condições iniciais existentes para o credenciamento da mantida

e a autorização para a oferta dos cursos solicitados, a SESu/MEC designou Comissão de
Verificação, pelo Despacho n° 0374/2002-MEC/SESu/DEPES/CGAES, de 29 de novembro
de 2002. Após a visita de verificação, a Comissão emitiu relatórios distintos, datados de 6 de
dezembro de 2002, referentes à cada avaliação. Nestes relatórios foram registradas

manifestações favoráveis ao credenciamento da mantida e à autorização dos cursos
solicitados. Conforme registrado, foi recomendada a implantação do curso de Direito com 100
vagas totais anuais no turno diurno.
QUADRO RESUMO DA VERIFICAÇÃO
Dimensão

Percentual de atendimento
Aspectos essenciais
Aspectos complementares

Dimensão 1

100%

100%

Dimensão 2

100%

78%

Dimensão 3

100%
100%

86%
62%

100%

81,2%

Dimensão 4
TOTAL

O Instituto Vitória de Ensino e Cultura foi credenciado, mediante Portaria MEC tf

3.903, de 26 de dezembro de 2002, a qual aprovou, também, o Plano de Desenvolvimento
Institucional da mantida pelo período de cinco anos, e o seu Regimento.
^

O pleito referente à autorização para o funcionamento do curso de Direito, em
cumprimento à legislação vigente, foi submetido à consideração do Conselho Federal

Ordem dos Advogados do Brasil. Em 18 de março de 2003, aquele Conselho posicionou-se
desfavorável à abertura do curso pleiteado.
A Comissão considerou que no momento as instalações da lES apresentam

dificuldades no que diz respeito à acessibilidade para portadores de necessidades especiais,
contudo, existem projetos para instalação, no primeiro semestre de 2003, de um elevador bem
como a construção de rampas.
n - VOTO DO RELATOR

Acolho os relatórios SESu/COSUP n° 791/2003 e da Comissão de Verificação, e

recomendo a autorização para o funcionamento do curso de Direito, bacharelado, com 100
(cem) vagas totais anuais, divididas em turmas de 50 alunos, no turno noturno, a ser
ministrado pelo Instituto Vitória de Ensino e Cultura, na cidade de Vitória, no Estado do

Espírito Santo, mantido pela Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo,
com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.

A Instituição deve atender as recomendações da Comissão referentes às
instalações físicas adequadas aos portadores de necessidades especiais, em atendimento ao
disposto na Portaria MEC n° 1.679/99, antes do início do curso.

Brasília-DF,3 de dezembro de 2003.

Conselheiro Francisco Cé

Sá Barreto - Relator

III - DECISÃO DA GAMARA

A Câmara de Educação Superior aprova o voto do Relator, com abstenção da Conselheira
Marília Ancona-Lopez.
I

Sala das Sessões,em 3 de dezeml^^de 2003.

CÍOTs^ieiro^É^^^Aguiar Istoanh^-Presidente
Conselheiro Edson de vliveira Nunes- Vice-Presidente
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR
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COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR
RELATÓRIO SESu/COSUP N"

Registro Sapiens n°

791/2003

.00

; 143618

Processo SIDOC n''
:^3a00:00?5f3y2Ü02^
Mantenedora: SOCIEDADE unificada paulista de ensino renovado objetivo
CNPJ

:

43.144.880/0001-82

Assunto

: Autorização para o funcionamento do curso de Direito,
bacharelado, a ser ministrado pelo Instituto Vitória de Ensino e
Cultura, na cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo.

I- HISTÓRICO

A Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo

j^llcltmi -3 -este .Ministérlp. .nos .tecnms Ao JVxnetn ,3 Jl60/2n0J jla .Resolupv)
CNF/rERn" 10/700^ o credenciamento do Instituto Vitória de Ensino e Cultura, a
ser estabelecido na cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, e a autonzaçao
dos cursos de Administração. Comunicação Social. Direito. Turismo e Ciências"

Contábeis. O pedidos foram protocolizados no Sistema SAPIEnS e recebSSTÕT"
1?s~T43353 (processo SIDOC n" 23000.007507/2002-60), 143573 (processo
SIDOC
n''
23000.007512/2002-72),
143580
(processo
n^
SIDOC
23000.007516/2002-51), 143586 (processo SIDOC n° 23000.007519/2002-94),
143590 (processo SIDOC n^ 23000.007521/2002-63), 143594 (processo SIDOC n°
23000.007524/2002-05), 143600 (processo SIDOC n° 23000.007527/2002-31),
143607 (processo SIDOC n° 23000.007534/2002-32), 143615 (processo SIDOC n^
23000.007541/2002-34), 143611 (processo SIDOC n° 23000.007539/2002-65),
143618 (processo SIDOC n° 23000.007543/2002-23), 143620 (processo SIDOC
n° 23000.015429/2002-77) e 143623 (processo SIDOC rf 23000.007547/2002-10).
Conforme consta do processo referente à autorização do curso de Direito, a
lia sua 11

tuas anuais, no turno

noturno.

Conforme análise realizada por esta Secretaria, constatou-se que a
mantenedora comprovou sua regularidade fiscal e parafiscal, de acordo com as
exigências do artigo 20 do Decreto n° 3860/2001.
Para averiguar as condições iniciais existentes para o
credenciamento dalnãntida e a autorização para a oferta dos cursos solicitados, a
SESu/MEC designou Comissão de Verificação, pelo Despacho n° 0374/2002MEC/SESu/DEPES/CGAES, de 29 de novembro de 2002,~~constituída pelos
professores Sílvio de Mendonça Furtado, na Universidade Federal da Paraíba, Ivan
Dias da Motta, do Centro Universitário de Maringá, Aline Maria Grego Lins, da
Universidade Católica de Pernambuco, e Sirlei Lemes, da universidade Federal de

Uberlândia. Após a visita de verificação, a Comissão emitiu relatórios distinto^j
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datados de 6 de dezembro de 2002. referentes à cada avaliação. Nestes relàtóríòs
foram registradas manifestações favoráveis ao credenciamento da mantida e à

autQrizacaQ.,jtQs..xaaraQs^
Conforme registrado, foi recomendada a
implantação do curso de Direito com 100 vagas totais anuais no turno vespertino.

Promovida as análises pertinentes, ^Instituto Vitória de Ensino e
Cultura foi credenciado^ mediante Portaria MEC n° 3.903. de 26 de dezembro de
2O027~a^-tral apromu^também. o Plano de Desenvolvimento Institucional da
mantida, pelo período de cinco anos, e o seu Reg;imento.,

Q pleito referente à autorização do curso de Direito, em cumprimento
iJngÍ5lac_ão._:vigenteJLOÍ submetido à consideração do ConselíiõfFederal da Ordem

dos Advogados -do Brasil. Processo CEJU/SAPEEnS n° 022/20Q2, Regisün
SAPIEnS n° 20023000993. Conforme manifestação inserida nos autos, datada de
18 de m.arço de 2003. aquele Conselho posicionou-se desfavorável à abertura do
" " curso pleiteado,

n-MÉRITO

A- -Comissão Verifícadora, após analisar o Plano--de ——
Desenvolvimento Institucional — PDI - e o Regimento-da-Instituição,-considerou
como atendidos todos os itens que englobam-as categoriasí-"Cafacterísticas-da-:instituição",-"Administração" e "Políticas de pessoal e-prógramas de-incentivos e
_benefÍcios" A propósito das características da Instituição, -ã Comissão registrou " "
que a missão institucional está consolidada em políticas que visam investir em um
- processo de ensino e aprendizagem que capacite os-seus^egressos e-que^atendamíàs--^-—
necessidades e expectativas do mercado de trabalho-e-da-sociedade. A-Gomissão

considerou qúe a estrutura organizacional da Instituição-está-constitnída-de-acordo —
-çom-o-Regimento Interno da lES.

.

- -

No tocante à Administração, os verificadores registraram que as atividades acadêmicas, administrativas, a estrutura e o fluxo .organizacional são
compatíveis com a proposta de curso. Ressaltaram a coerência entre a estmtura - -

organizacional definida pela Instituição e a prática administrativa, assim como as^ -

condições financeiras que se apresentaram satisfatórias para o curso proposto .--A — ■
Instituição apresentou, também, a estrutura para as coordenações, secretaria,
tesouraria e um sistema de informática considerado pela Comissão como
compatível com as necessidades para o primeiro ano de funcionamento do curso
em tela.

Para a coordenação do curso foi indicado o professor Sebastião
Celso Silva Borges. De acordo com as informações registradas no relatório da

Comissão, o professor indicado é doutor em Direito de Propriedade Intelectual,
possui experiência acadêmica e não acadêmica e atuará em regime de tempo
integral.

O plano de carreira^ consoante o informado pela Comissão, será

implantado com o início do funcionamento do curso. A proposta apresentada prevê
estímulos à qualificação, capacitação, pesquisa e extensão, assim como os cargos
que compõem a estrutura acadêmica e administrativa.
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A Comissão obsen^ou que a proposta está organizada em tomo
ênfase em Políticas Públicas.Concluiu que a organização didático-pedagó^ka.
proposta atende satisfatoriamente aos requisitos necessários para a oferta do curso.
Teceu, ainda, a este propósito as seguintes considerações:

No que diz respeito à concepção pedagógica, não se pode deixar de observar que,
embora bem projetado, sua concepção fora formulada fora da região. No entanto,
com a adesão e interesse demonstrados pelo corpo docente e por seu coordenador a

adequação regional/nacional é perfeitamente viável. Ademais, a ênfase em Políticas
Públicas é bastante ampla e inacabada neste momento histórico brasileiro, conforme
os argumentos do próprio projeto pedagógico (ao qual se deve respeitor-em sua_.
essência- e autonomia). Logo, a ênfase poderá ser melhor definida durante aimplantação do curso, pelos professores especialistas na„matéria proposta
(administração pública), posto que por ora examina-se o limite do 1® ano de
proposta.

No entendimento da Comissão, a liberdade jurídica -evidenciada .
para a constmção e reconstmção da proposta pedagógica^ permitiu "crer/constatar.que as eventuais falhas e inconsistências do projeto.analisado, serão^upridas,por^conta da implantação do Curso". Apesar da avaliação:apresenta.da,-a3Gomissão.não,
juntou ao seu relatório a estmtura curricular recomendada.- A Comissão considerou que a titulação e a qualificação dos docentes indicados para o primeiro de funcionamento.,do çurso_sãozAompatíveis—
com as disciplinas para as quais foram indicados. O número:de-alunos;por^docente-._ein tempo integral foi considerado não atendido. :
^
As instalações disponibilizadas para a implantação-^da^^Mantida^^
foram consideradas boas pelos avaliadores. Também-consideraranusatisfatóría_a_
projeção de ampliação destas instalações. Destacaram, porém,_a_não_adaptação das-: mesmas para utilização, por portadores de necessidades especiais e a ausência de
auditório. A Comissão considerou que no momento as instalações da^ IES__
apresentam dificuldades no que diz respeito à acessibilidade-para:rp.ortadores de •
necessidades especiais, contudo, existem projetos, para instalação. _no-primeiro
semestre de 20Ü3, de um elevador bem como a construção de rampas. ..
,
Os verificadores concluíram pela adequação da Biblioteca,-no -que- diz respeito às instalações, acervo, informatização, políticas de expansão e
atualização e demais aspectos relacionados à sua administração.
— O laboratório de informática disponível para o primeiro ano de
funcionamento do curso foi considerado adequado ao conjunto de cursos
propostos. Quanto ao espaço destinado ao Núcleo de prática Jurídica- a Comissão
informou ter ". . . previsão e regulamentação corretas", e-ressaltou que sua
implementação deve ser verificada oportunamente.
Apesar da manifestação favorável da Comissão de Verificação à
autorização do curso em tela, recomenda-se determinar nova verificação das
instalações físicas disponibilizadas antes do im'cio de seu funcionamento para
avaliar o atendimento ao que estabelece a Portaria MEC n° 1679/99.
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Tendo em vista que a Comissão não juntou ao relatório de
verificação a proposta curricular, acompanham o presente relatórios os anexos:
A - Síntese das informações do processo e do relatório da Comissão
Verificadora;
(. -

B - Corpo Docente.

m - CONCLUSÃO

;- ,

Encaminhe-se o presente processo à Câmara de Educação Superior

do Conselho Nacional de E^cação, acompanliado do relatório da..ComissãO:de

Verificação, que^^mSi3ou a autorização para -funcionamentO-__do^xurso-.de
Direito, bacharelado, conLlOO (cem) vagas totais .anuaisT^ivididas-eni turmas^
50 alunos, no turn! "HiumdT^ser ministrado pelo-Instituto-Vitória-de-Ensino-e
;nh"ora da Penha, n° 1800, Bairro. Vermelho, na cidade
Cultura, ná Avenida

de Vitória, no Estado do Espírito Santo,"mantido pêIã'^ciedade^Unifícada-Paulista

de Ensino Renovado^bjetivo. com sede na cidade de São Paulorno^stadoide-São
Paulo.

—"

'"" C^o'O"pleito'seja acatado pelo Conselho Nacional de Educação,

esta Secretária,/considerando as observações constanteS:;dQ:.relatório.,daiCp_missãp-=^

Verificadora,/referentes à adaptação das instalações"físicas„para.a-:-utilizaçãQ:jpoiv^v

portadores ^e necessidades especiais, determinará—a—avaliação-das.referidas _
instalaçõe^antes da realização do primeiro processo^seletivo para-o curso, sob as.expensas/na Institnição.

À consideração superior.
Brasília, 27 de agosto de 2003.

SUSANA REGINA SALUM^RANGEL
- Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Superior
MEC/SESu/DESUP

lA^

jr

MARIO PORTUGÂÈ PEDERNEIRAS
Diretor do Departamento de Supervisão do Ensino Superior
MEC/SESu

«SJÓv»
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Registro SAPIENS n": 143618
Processo SIDOC n"; 23000.007543/2002-23
ANEXO B

V-nà.:--:/

QUADRO DA DISPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE

V

Curso de Direito

Regime

Titulação

Coordenador do Curso

de

Trabalho

Sebastião Celso Silva Borges

Doutor em Direito da

Propriedade Intelectual

Integral

Nominata

Disciplinas

Nome do Docente

Titulação

Regime de
Trabalho

1° e 2® semestres
Ciência Política

Teoria Geral do
Estado

Língua Portuguesa I
- II interpretação e

Ana Cristina do

Nascimento Givigi

Mestre em Sociologia

Parcial

Mestre em Literatura
Antônio Carlos Pereira

Integral

Brasileira

Produção de Textos

Introdução ao Estudo
do Direito

Sebastião Celso Silva

Borges

Doutor em Direito da

Propriedade

Integrai

Intelectual

Metodologia da
Pesquisa Científica
Metodologia da
Pesquisa Jurídica
História do
Pensamento Jurídico
e Hermenêutica

Adalvo da Paixão Antônio
Costa

Mestre em Educação

Aibâ Soares de Aguiar

Mestre em Direito

Verônica iglesias R.

Mestre em Teoria

Wemeck

Econômica

Parcial

Integral

Agrário

Jurídica "
Introdução à
Economia

Economia Política
Socioloqia Geral

Sociologia do Direito

Luiz Noboru Muramatsu

Parcial

Doutorando em

Sociologia

HORISTA
—
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ANEXO A

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO E DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO
A.1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Registro SAP]ENSn°: 143618
Processo STDOC n°: 23000.007543/2002-23

Instituição: Instituto Vitória de Ensino e Cultura

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, n° 1800, Bairro Vermelho, Vitória/ES,
Curso

Mantenedora

Total

Turno(s) de

Regime de

Carga

Tempo

Tempo

Vagas

Funcionamento

Matrícula

Horária

Mínimo

Máximo

Total

de IC*

de IC*

Diurno

Semestral

Anuais

Direito,

Sociedade Unificada Paulista

bacharelado

de Ensino Renovado Objetivo.

100

A Comissão não juntou ao relatório cópia da estrutura curricular recomendada.
A.2 - CORPO DOCENTE

QUALIFICAÇÃO
Titulação

Área de conhecimento

Totais

Doutores

Direito da Propriedade ,

01

Mestres

Direito, Sociologia, Literatura Brasileira, Educação, Teoria Econômica.

05
01*

TOTAL

07

ÜBS.: Dos professores indicados, segundo relato da Comissão, 03 (três) atuarão em tempo integral, 03 (três) atuarão em tempo parcial e
01 (um)será contratado como horista. Cumpre informar que não foi discriminada a titulação efetiva do professor Luiz Noboru Muramatsu,
que consta como doutorando.
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